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Socialförvaltningen
Till Socialnämnden

Socialnämndens reglemente omarbetning
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att
godkänna förslaget till omarbetat reglemente för socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt
i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt denna lag,
författning eller enligt statlig myndighets beslut. Reglementet reglerar socialnämndens ansvar
och beslutanderätt. Syftet med socialnämndens reglemente är att komplettera de bestämmelser
som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs för socialnämndens sammanträden
och handläggning av ärenden. Reglementet tydliggör också gränsdragningar mellan
kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnder ska göra en översyn av sina reglementen
utifrån en ny framtagen mall som i utgångsläget ska delas av alla nämnder inom kommunen.
Det nya formatet lyfter fram kommunens vision och värdegrund utifrån Vision 2030 och
lyfter fram de gemensamt fastställda målen som är fastställda av fullmäktige och som alla
nämnder ska sträva efter, men det ger även en tydligare överblick över nämndernas egna
arbetsområden och vad som reglerar dessa.
Det nya reglementet tar även sikte på en modernare inriktning vad gäller bland annat
möjligheten för ledamöter att delta digitalt på distans på möten om detta är möjligt, att hänsyn
till GDPR tas och internt kvalitetsarbete.
För att få en tydligare överblick har även vissa återkommande punkter från tidigare
reglemente plockats bort om de ändå framkommer i det kommunövergripande förslaget.
Reglementet följer i så stor utsträckning som möjligt SKL:s rekommendationer från 2018 som
harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större möjlighet för insyn för
medborgare, politiker, tjänstemän och samverkansaktörer.
Ärende
Bakgrund
Utöver bakgrund och koppling till politiska beslut ovan:
Agenda 2030
Hänsyn till Agenda 2030 och FN barnkonvention har tagits genom att det nu tydliggjorts i
reglementet att Kommunstyrelsen och nämnder ska ha ett aktivt och förebyggande arbete
kring detta som en integrerad del i sin verksamhet.
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Samråd/ärendets hantering
Ärendet har utgått från de direktiv som kommunledningen genom verksamhetsutvecklare tagit
fram, som även utgått från SKL:s rekommendationer. Samråd har skett i ledningsgruppen på
förvaltningen och med verksamhetsutvecklaren på kommunledningskontoret.
Uppföljning
Uppföljning/revidering kommer att ske ner när behov uppstår i form av förändrad verksamhet
eller delegation.
Förvaltningens helhetsbedömning
Förvaltningen bedömer att förslaget till socialnämndens reglemente följer de åtaganden för
socialnämnden som kommunallagen och SKL:s rekommenderar och att förtydligande gjorts
kring Vaggeryds kommuns specifika åtaganden, och föreslår att reglementet godkänns.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. Om ej aktuellt lämnas tomt.

Handläggare
Lotta Damberg
Socialchef

